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Hoofdstuk I. Het wezen van de vereniging 
Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Nieuwe Filosofische Kring", afgekort “NFK”. 

Art. 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

Art. 3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Kardinaal Mercierplein 2, 3000 Leuven,             
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel kan binnen het gerechtelijk            
arrondissement gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.  

Art. 4. De Nieuwe Filosofische Kring is de facultaire kring van het Hoger Instituut voor               
Wijsbegeerte aan de KU Leuven, hierna afgekort “HIW”. NFK heeft tot doel het             
samenbrengen van studenten wijsbegeerte uit alle programma’s, Nederlandstalig en         
Engelstalig, deeltijds en voltijds, en door een aangepast studieklimaat de beste filosofische            
vorming na te streven. Tevens wil zij het universitair leven in al zijn aspecten kritisch               
bevragen en studentenbelangen zowel op niveau van de academische overheid als op            
maatschappelijk niveau verdedigen. 

NFK is een autonome kring te midden van de andere Leuvense studentenorganisaties. NFK             
treedt op als de officiële vertegenwoordiger van de studenten Wijsbegeerte. NFK streeft            
ernaar contacten met andere studentenorganisaties binnen en buiten Leuven te          
bewerkstelligen. 

NFK kan alle activiteiten inrichten of eraan deelnemen die kunnen bijdragen tot het             
verwezenlijken van dit doel, onder meer: activiteiten op recreatief, informatief, vormend,           
ontmoetend en maatschappijgericht vlak. Mogelijke activiteiten kunnen zijn: sport en spel,           
infomomenten, vormingssessies, groepsbevorderende activiteiten en dergelijke. Daarnaast       
kan de vzw winstgevende activiteiten inrichten binnen de grenzen van wat wettelijk is             
toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de           
verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen. 

Hoofdstuk II. Leden 
Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar minimum drie.  
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Art. 6. § 1. De vereniging bestaat uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden. 

§ 2. Stemgerechtigde leden zijn alle studenten die zich actief inzetten voor de realisatie van               
de doelstellingen, zijnde de Raad van Bestuur, het praesidium,         
studentenvertegenwoordigers uit alle opleidingen wijsbegeerte aan het HIW en eventuele          
jaarverantwoordelijken binnen de fasen van deze opleidingen, zoals uiteengezet in volgende           
hoofdstukken. Daarnaast kan iedereen die geen deel is van één van de genoemde groepen              
het engagement van stemgerechtigd lid, bij goedkeuring van de Raad van Bestuur,            
aanvragen door een gemotiveerd schrijven aan de voorzitter. 

Deze leden zijn lid van de Algemene Vergadering en hebben alle rechten en plichten die de                
statuten en de wet van 27 juni 1921 hen toekennen. 

Hun lidmaatschap eindigt automatisch bij het aflopen van het boekjaar, of bij uitsluiting door              
de Algemene Vergadering. Men kan het lidmaatschap vroegtijdig stopzetten door een           
schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

§ 3. De stichters van de vereniging zijn de eerste stemgerechtigde leden, met name:  

De Turck, Roderik, Bodegemstraat 43 A, 1000 Brussel; 
Suys, Elly, Magerstraat 88, 9420 Erpe-Mere; 
De Weerdt, Vincent, August Dilslei 21, 2970 Schilde. 

Art. 7. Niet-stemgerechtigde leden zijn in eerste plaats alle studenten wijsbegeerte aan het             
HIW (Nederlandstalig en Engelstalig programma), vermeld in artikel 4, die op de rol             
ingeschreven staan voor het desbetreffende academiejaar voor minstens 15 studiepunten,          
tenzij zij reeds stemgerechtigd lid zijn van de vereniging of uitdrukkelijk van het lidmaatschap              
afzien door een schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Tot deze leden worden ook gerekend: alle personen buiten de opleidingen filosofie die zich              
schriftelijk kandidaat stellen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, en door deze Raad               
als niet-stemgerechtigd lid zijn goedgekeurd, alsook alle personen die door deze Raad tot             
erelid zijn benoemd zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement. Zij hebben dezelfde            
rechten en plichten als de andere niet-stemgerechtigde leden. 

Niet-stemgerechtigde leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Hun          
rechten en plichten worden beschreven in het Huishoudelijk Reglement.  

Hun lidmaatschap eindigt automatisch bij het aflopen van het boekjaar, bij uitsluiting door de              
Raad van Bestuur of door een schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Art. 8. De leden zijn niet verplicht tot een financiële bijdrage, met andere woorden het               
maximum lidgeld bedraagt nul euro. 

Hoofdstuk III. Algemene Vergadering 
Art. 9. De Algemene Vergadering bestaat uit alle stemgerechtigde leden. 

Art. 10. Tot de bevoegdheden van de Algemene vergadering behoren, in overeenkomst met             
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artikel 4 van de wet van 27 juni 1921: 

● de wijziging van de statuten;  

● de benoeming en de afzetting van de bestuurders;  

● de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun             
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;  

● de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;  

● de goedkeuring van de begroting en van de rekening;  

● de ontbinding van de vereniging; 

● de uitsluiting van een stemgerechtigd lid;  

● de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

● het goedkeuren van wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement; 

● alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

Art. 11. De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen, op uitnodiging             
van de voorzitter of de plaatsvervanger. Een buitengewone Algemene Vergadering kan           
steeds samengeroepen worden, hetzij op initiatief van de Raad van Bestuur, hetzij op             
aanvraag van één vijfde van de stemgerechtigde leden, zoals bepaald in artikel 5 van de wet                
van 27 juni 1921. 

De uitnodiging voor de Algemene Vergadering komt via e-mail. Deze vermeldt datum, plaats             
en agenda van de Algemene Vergadering. Bijkomend kan de uitnodiging in de            
ontmoetingsruimte van NFK opgehangen worden. De uitnodigingen worden minstens acht          
dagen vóór de Algemene Vergadering verstuurd. 

Art. 12. Elk lid, stemgerechtigd of niet-stemgerechtigd, mag ten allen tijde een motie of              
vraag tot stemming voorleggen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, die tijdens de               
eerstvolgende Algemene Vergadering verplicht dient te worden behandeld. 

Art. 13. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of een plaatsvervanger en is              
geldig samengesteld indien ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of             
vertegenwoordigd is. 

Art. 14. Elk stemgerechtigd lid mag zich op de Algemene Vergadering door een ander lid,               
stemgerechtigd of niet-stemgerechtigd, laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.        
Een aanwezig lid mag maximum twee andere leden vertegenwoordigen. 

Art. 15. Elk aanwezig lid van de Algemene Vergadering mag op elk moment vragen om een                
stemming. Men kan voor stemmen, tegen stemmen of zich onthouden.  

Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van de stemmen. Voor de            
wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid en de ontbinding van de vereniging is een                 
tweederde meerderheid vereist, zoals bepaald in de wet van 27 juni 1921 betreffende vzw’s.  

Bij staking van de stemmen vervalt de mogelijkheid tot onthouding. Wanneer zonder de             
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mogelijkheid tot onthouding alsnog geen gewone meerderheid is bereikt, wordt de beslissing            
verdaagd naar de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

Art. 16. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden op twee manieren aan de              
leden en aan derden bekendgemaakt: door publicatie op de website; door opname in het              
verslag dat ter inzage ligt op de zetel van de vereniging. Het verslag wordt ondertekend door                
de voorzitter. 

Hoofdstuk IV. Raad van Bestuur 
Art. 17. De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten minste zes en ten hoogste acht leden.                 
Daartoe worden automatisch geteld: de praeses, vice-praesides en schatbewaarder van het           
praesidium, zoals beschreven in artikel 27. De overige mandaten worden toegekend door de             
Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen. 

Wanneer het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging zes of minder bedraagt,            
vervallen de voorwaarden uit het eerste lid en is de Raad van Bestuur geldig samengesteld               
uit ten minste twee leden, zolang hij minstens één lid minder telt dan het aantal               
stemgerechtigde leden. De mandaten worden toegekend door de Algemene Vergadering bij           
eenvoudige meerderheid van de stemmen. 

Art. 18. Het mandaat van bestuurder geldt tot het einde van het boekjaar waarin het               
mandaat ingaat, maar kan jaarlijks door de Algemene Vergadering herbevestigd worden.           
Eenzelfde mandataris kan maximaal vier keer benoemd worden. 

Het mandaat van een bestuurder eindigt vroegtijdig bij overlijden, ontslag of afzetting door             
de Algemene vergadering met twee derde van de stemmen. Er wordt een vervanger             
aangeduid door de Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen. 

Art. 19. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd. 

Art. 20. De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter,              
een penningmeester en een secretaris en bepaalt hun bevoegdheden. 

Art. 21. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een                
ander orgaan van de vereniging zijn toegewezen. Hij kan bepaalde van deze bevoegdheden             
delegeren. 

De Raad van Bestuur is onder meer bevoegd voor het inrichten van werkgroepen en              
adviesraden, het opstellen van het Huishoudelijk Reglement, het aanvaarden van          
stemgerechtigde leden en het aanvaarden of uitsluiten van niet-stemgerechtigde leden.  

Art. 22. Tegenover leden en derden wordt de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd           
door de gezamenlijke handtekening van twee gemandateerde bestuurders. Beneden het          
bedrag vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, volstaat de handtekening van één van            
hen. Boven dat bedrag is steeds een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur              
vereist.  

Art. 23. De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vereniging dit vereist,                

4 



 

op uitnodiging van de voorzitter of plaatsvervanger, met een minimum van driemaal per jaar.              
De uitnodiging komt via e-mail. Deze vermeldt datum, plaats en agenda van de Raad van               
Bestuur. 

Art. 24. De Raad van Bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer een gewone             
meerderheid aanwezig is. De beslissingen worden genomen door een eenvoudige          
meerderheid van de aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde leden. Elk bestuurslid           
kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Bij gelijkheid van             
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Art. 25. De besluiten van de Raad van Bestuur worden neergeschreven in de notulen, die               
op de zetel van de vereniging ter inzage liggen van alle leden. 

Hoofdstuk V. Vrijwilligerswerking 
Art. 26. De vereniging steunt op vrijwilligers om haar doel te verwezenlijken. Onder geen              
beding kan zij deze vrijwilligers iets opleggen. De vrijwilligers gaan geen enkele persoonlijke             
verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. 

Art. 27. Het praesidium vormt de vaste kern van vrijwilligers. Het worden jaarlijks verkozen              
in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement. De verkozen praeses, vice-praesides          
en schatbewaarder van het praesidium zetelen automatisch in de Raad van Bestuur. 

Het praesidium gedraagt zich in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement waarin           
de rechten, plichten en taakverdeling beschreven staan. De bevoegdheid van het           
praesidium geldt voor één jaar, dat gelijk loopt met het boekjaar, voorzien in artikel 28. 

Hoofdstuk VI. Diversen 
Art. 28. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 

Art. 29. Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of meerdere              
vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden, en geeft het netto-actief van het           
maatschappelijk bezit aan een gelijkaardige vereniging met belangeloze doelstelling, die zij           
zal aanduiden in de ontbindingsbeslissing. 

Art. 30. Wijzigingen in de statuten worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni              
1921. Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar diezelfde wet. 

 

Opgemaakt te Leuven op 22/05/2017 in 3 originele exemplaren. 
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